
 
 
 

 
 

 د افــــغـــانـــــــســـــتــــان اســــــالمـــــــي امـــــــارت
 ميسيــونجـذب کـو  ـبجلــ ،ـوت ارشادد دع

 د کابل له ادارې څخه د رابېل شویو افرادو هویت
 :میاشتې تفصیيل راپور(جنوري) د

 او جلب جذب دکميسيون په هڅو ارشاد،اسالمي امارت د دعوت  هم د ېکپه مياشت (يجنور )د  كال م(2020د تېرو مياشتو په څېر د روان )

 دندوپه  ېک ارګانونو بيالبيلوپه  رژيم اړوند ده فاسدموجو  دچي کسان (682)ېواليتونو ک افغانستان په مختلفو په مرسته د مجاهدينو يځاي د

د راوتليو    ،رسه يوځای شول مجاهدينو لهاسالمي امارت  د او را بیلګوډاګي رژيم څخه  او دغه فاسد لهپه درک کولو رسه  حقايقو دبوخت وو؛ 
 :ترتيب شوی دی ېکسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک
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 زابل
    1/12/2020  باغ  ارغنداب  عبدالرحمن  رحمت الله  1
    1/14/2020  افغانانو  ارغنداب مال محمد رحیم  بخت محمد  2
    //  فتاو  شاجوي  جالت خان  فضل الرحمن  3
    //  کال خیلو  شاجوي  سعید الله  عنایت الله  4
    //  قیوم قلعه  شاجوي  عبدالجبار  عبداملحمد 5

 هرات
     پولیس  جنګل شوخی  ادرسګی  موسی  عبدالغفور  6
     // نواباد // عبدالعزیز داود  7
     اردو خرجال // مالجالل نورالله  8
     امنیت ملی  داخل بازار // نورمحمد  اقبال 9

     پولیس پره کجرب // انور مراد خان  10
     اردو خرجال // جالل عبدالفتاح  11
     عسکر کوشه شنډنډ بازمحمد  محمد طاهر 12
     // ناشک  // خان محمد  رسدار محمد 13
     // کوه زور // خدایداد رسور 14

 فاریاب
    16/1/2020  دهمران  ګرزیوان ګل جبار امیر محمد  15
    //  دره جوز // دولت  محمد  16
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    //  جرقلعه // محمد رحیم محمد  17
    //  // // عبدالغفار جمشید 18
    19/1/2020  قره شیخی جمعه بازار جالل الدین  جامل الدین  19
    //  غالم سخی // حاجی عیسی  ګلبدین  20
    //  قره شیخی  // محمد اعظم  عبدالسالم  21
    //  غالم سخی  // ګل محمد شاه محمد  22
    //  قره شیخی  // محمد نبی  ارسال  23
    //  // // حاجی عامل داد عبدالرحیم  24
    23/1/2020  غوره  قیصار جمعه بای  غالم قادر 25
    //  // // برکت  امین الله  26
    //  تنګی // محمد یوسف  غالم سخی  27
    //  ارضالک // محمد عمر عبدالله  28
    //  بیګ // جالل محمد شاه  29
    3/1/2020  استانه  دولت  حاجی عبدالله  عزت الله  30
    //  غوره  قیصار اولیاګل  ګلبدین  31
    //  بیګ // حمد رشیف عطاءمحمد 32
    //  توپ خانه  // نظیر باری  33
    //    قادر چورلګدی  34
    //    دسته ګل  محمد امین  35
    //     حق داد 36
محمد نعیم  37

 قومندان 
اوتوز  خواجه موسی  خال نیاز   //    

حاجی یعقوب   // خدای ګل  نرصالدین  38   //    
    //  لیک مرشای پشتونکوټ ابراهیم  اسامعیل  39

 جوزجان
    1/15/2020  مردیان  مردیان  محمد امین  الل محمد  40
    //  ناور منګجک محمد قل عارش 41
    //  کلته شاخ  خانقاه مصطفی اتل  محمد اسامعیل 42
بایروزی  عبدالرحیم  43     //  ینګی قلعه // 
    //  کلته شاخ  // رحمت الله  محمد رسور 44
    //  سید اسامعیل  خامب  محمد قل  خداقل  45
    //  قرنس // محمد عیسی  عبداملجید  46
    //   درزاب خلیل محمد نادر  47
    //   // محمد اکرب خدایداد 48
    //  قرایی // انه مراد منصور 49
    //  بتو // روشان قمر الدین  50
    //  بتو // خدایداد نجیب الله  51
    //  رسدره // خاتم  رساج الدین  52
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    //  رسدره // غالم رسول حاجی بای  53
    //  بتو // حبیب الله  ذبیح الله  54
    //  بتو // جمیل  نورمحمد 55
    //  بتو // حمیدالله  انه  56
داد خدای نجیب الله  57     //  بتو // 
    //  بتو // اکرب اخرت 58
    //  بیش اریغ اقچه صفر جوره 59
    //  چهل مرته اقچه بابه قل نورالدین 60
    //  فتح اباد اقچه عبداملؤمن نجیب الله 61
    //  فتح اباد مردیان قطب الدین نقیب الله 62
    //  فتح اباد مردیان محمد عناق غالم سخی 63
    //  فتح اباد مردیان صاحب نظر نوراحمد 64
    //  ارمچه مردیان بازمحمد پیرمحمد 65

 بادغیس  
    22/1/2020  مقامها  قادس عبداملجید مصطفی  66
    //  غرو // محمد حسن عبدالودود 67
    //  غرو // غوث محمد نیک محمد  68
    //  کارګرنک // شاويل  فرید  69
    //  جهاندرک // شیرعلی  برات  70
    //  مقامها // فتح الله  صالح محمد  71
    //  اولنت جوند عبدالکریم  عبدالله  72
    //  // // عبداملحمد نورمحمد 73
    //  // // محبوب  جمعه خان  74
    26/1/2020  الله بای // عبداملتین  عيل محمد  75
    //  شوراب  // غالم سخي  شاه محمد 76
    //  کالن  دره بوم  بازګل  شیرین ګل   77
    //  پنجاب // بازمحمد  فقیر احمد 78
    //  تنګی // خالد عبدالله  79
    //  چپروت // عبدالظاهر  بادشاه  80
    //  اندرب مقر عبدالرحمن  عبداملنان  81
    //  // // رحمت الله  ګل احمد 82
    //  // // سلطان  غالم محمد  83

 تخار
    1/1/0202 پولیس خوستی بهارک توره خان عبدالواحد 84
    = پولیس چایله بهارک امان الله محمدنواب 85
    = اربکی مسجد سفید بهارک محمد نور خان 86
    = اربکی خروطی بهارک چال محمد آغا گل 87
    = اربکی خروطی بهارک عجب نور استانه گل 88
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    = اربکی خروطی بهارک محمد امیر رضب شاه 89
    = اربکی خوستی قشالق بهارک توره خان عبد الواحد 90
91 

 عبدامللیک جامل الدین
خواجه 

 بهاوالدین
    = رسحدی کتک جر

92 
 محمد خان نقیب الله

خواجه 
 بهاوالدین

    = رسحدی کتک جر

93 
 امام الدین محمد نادر

خواجه 
 بهاوالدین

    = اربکی کتک جر

94 
الدینشمس  رساج الدین  

خواجه 
 بهاوالدین

    = اربکی شور توغی

95 
 تاج محمد هجرت الله

خواجه 
 بهاوالدین

    = اردو گل بهار

96 
 امام الدین محمد نادر

خواجه 
 بهاوالدین

    = اردو کتک جر

97 
 نظر محمد عبدالحفیظ

خواجه 
 بهاوالدین

    = اردو سوجانی

98 
 عبدالرسول محمد رسور

خواجه 
 بهاوالدین

    = اربکی ولسوالی

99 
 عیسی بای عبداملتین

خواجه 
 بهاوالدین

    = حارض باش والی کتک جر

    = پولیس شهر کهنه ینگی قلعه حاجی سید امیر روح الله 100
    = اردو قاضی آباد ینگی قلعه عبدالعلی شیر محمد 101
    = اربکی جار باشی ینگی قلعه عبدالرازق عبدالبشیر 102
    = اردو ایشان آباد ینگی قلعه سید حسین محمد اسحاق 103
    = اردو نور اباد ینگی قلعه نور علی نرص الله 104
    = اربکی قلعه گرداب رستاق امام نظر عبدالودود 105
    = اربکی قلعه گرداب رستاق عبدالرحیم آمر غالم 106
    = اربکی جواز خانه رستاق دالور بای عبدالقدوس 107
    = اربکی سنگراب رستاق محمد ظریف عبدالرحیم 108
    = اربکی سنگراب رستاق مال محمد علی حبیب الرحمن 109
    == اربکی سنگراب رستاق عبدالرازق عبدالخالق 110
    = اربکی سنگراب رستاق حاجی مله جمشید 111
    = اربکی کریم بای رستاق عامل بای محمد گل 112
    = اربکی کریم بای رستاق محمد عیسی یار محمد 113
محمدعسکر  114     = اربکی کریم بای رستاق ملنگ بای 
    = اربکی کریم بای رستاق امیر خان محمد ظاهر 115
    = اربکی کریم بای رستاق شهزاد حفیظ الله 116
    = اربکی تابه نامش رستاق روزی بای شمس الدین 117
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118 
 امیر خان

حاجی شمس 
 الدین

    = اربکی تابه نامش رستاق

119 
 گمک

حاجی شمس 
 الدین

    = اربکی تابه نامش رستاق

    = اربکی تابه نامش رستاق استا خالدار حاجی خواجه نظر 120
    = اربکی تابه نامش رستاق عبدالقیوم عارف 121
    = اربکی تابه نامش رستاق دلگی جوره 122
    = اربکی تابه نامش رستاق دلگی تاش علی 123
    = اربکی لنگر رستاق امام الدین اسالم الدین 124
    = اربکی لنگر رستاق حسن بای عطاوالله 125
    1/1/0202 اردو جیده درقد عبدالقدوس عبدالحکیم 126
    = = مرکز = حاجی جوره حمیدالله 127
    = حج اوقاف چیرگی دوز = عوض محمد جامل الدین 128
    = اردو دروازه پته = نورعلی مجیب الرحمن 129
    5/1/0202 اربکی طاهری = حبیب الله اول خان 130
    = = = = جمعه خان بشیر احمد 131
    = = = = الل جان عصمت الله 132
    = = تره کی = شیرعلم جاوید 133
    = اردو طاهری = ولی داد مرزا خان 134
    = پولیس شیر سیاه مرکز سید احمد امیر 135
    = اربکی سکسه کول دشت قلعه شیر خان نازکمیر 136
قلعه دشت عبدالخالق عبدالقادر 137     = اربکی سکسه کول 
138 

 حفیظ الرحمن
حاجی خان 

 محمد
    = اربکی آی خانم دشت قلعه

    = اردو قرهندو مرکزتخار عبدالله جان خیال محمد 139
    = اردو قرهندو مرکز تخار غالم حیدر نجیب الله 140
    = اردو قرهندو مرکز تخار غالم حیدر عتیق الله 141
تخارمرکز  باز محمد نقیب الله 142     = اردو قرهندو 

 بغالن
    1/1/0202 پولیس صافیان بغالن مرکزی بازمحمد حبیب الله 143
    = اردو ګډان بغالن مرکزی محمدشفیق عبدالجلیل 144
    = پولیس شاهی خیل بغالن مرکزی شیرمحمد تاج محمد 145
    = پولیس تاجک بغالن مرکزی جمعه خان حمیدالله 146
    = پولیس تاجک بغالن مرکزی سلطان محمد رحمت الله 147
    = پولیس دولت زی بغالن مرکزی طاهر عبداملالک 148
    = پولیس همت خیل بغالن مرکزی عبدالحکیم محمد داد 149
    = پولیس توریان بغالن مرکزی فتیح خان محمدحمزه 150
    = پولیس صافیان بغالن مرکزی رسدار علی خان 151
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    = اردو فابریکه بغالن مرکزی حبیب الله صفی الله 152
    = پولیس شهر جدید بغالن مرکزی اسالم سید اسحاق 153
    = پولیس منګل بغالن مرکزی اخرتمحمد علی محمد 154
    = اردو صافیان بغالن مرکزی عبدالوهاب ابراهیم 155
    = اردو ځدران بغالن مرکزی معصوم نورالله 156
    = پولیس تاجک بغالن مرکزی لعل محمد شفیق الله 157
    = پولیس تاجک بغالن مرکزی علی محمد اسیر محمد 158
    = پولیس بولکمرداد بغالن مرکزی محمدعثامن حاجی ګل 159
    = پولیس شرتغل بغالن مرکزی سلطان تور خان 160
    = پولیس شرتغل بغالن مرکزی حمیدالله عبدالولی 161
    = پولیس جرخشک بغالن مرکزی محمد سعید مصطفی 162
ولیرسدار  163     = پولیس جرخشک بغالن مرکزی صدیق الله 
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی عبدالله سیف الله 164
     پولیس شهرکهنه بغالن مرکزی محمداسامعیل محمدیعقوب 165
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی میرزا محمد محمدسلیم 166
     اردو شرتغل بغالن مرکزی عبداالحمد محمدعوض 167
الله حبیب محمدظاهر 168      پولیس شرتغل بغالن مرکزی 
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی عبدالله خان محمدنبی 169
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی بهرام امن روز 170
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی درویزه محمدکریم 171
     پولیس نوآباد بغالن مرکزی محمدکریم محمدرحیم 172
     پولیس رسک باال بغالن مرکزی عبدالستار عبدالکبیر 173
     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی میرهزار ګل احمد 174
     پولیس شهرجدید بغالن مرکزی محمد انور خدایداد 175
     اردو جوراق حسن بغالن مرکزی عبدالرشید محمدظاهر 176
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی نیک محمد شمس الرحمن 177
     پولیس شهرکهنه بغالن مرکزی محمدیوسف قندآغا 178
     پولیس نوآباد بغالن مرکزی ګل آغا سید 179
     پولیس کوکچنار بغالن مرکزی آدم خان نجیب الله 180
     اردو عرب بغالن مرکزی محمدظاهر آزاد خان 181
     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی عبداملنان خالقداد 182
     پولیس نظام بغالن مرکزی ګل میرزا قندآغا 183
     اردو جرخشک بغالن مرکزی ملنګ فقیرمحمد 184
     پولیس همت خیل بغالن مرکزی عبدالقیوم عبدالخالق 185
     پولیس جرخشک بغالن مرکزی میرباشی سپین ګل 186
     اردو خان ګل بغالن مرکزی ظریف احمدالله 187
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی رحمت الله عبدالکریم 188
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی نیک قدم سلطان عزیز 189
     پولیس شرتغل بغالن مرکزی ګل رنګ محمدصدیق 190
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     پولیس شرتغل بغالن مرکزی عبداملالک محمدعمر 191
     پولیس پشه قل دهنه غوری ارباب ستار سلطان 192
     پولیس دشتک دهنه غوری غالم محمد نظرمحمد 193
     پولیس دشتک دهنه غوری خواجه نورالله 194
     پولیس دره توران دهنه غوری کرم علی سید علی 195
     پولیس صیاد دهنه غوری مالنیازمحمد بازمحمد 196
     اردو پیازقل دوشی ګل خان جمعه خان 197
     اردو قره ډکه دوشی محمدامین محمدفهیم 198
     پولیس پایپ الین دوشی عبدالغنی صالح محمد 199
     اردو قره ډکه دوشی محمد غنی مثرګل 200
     پولیس افغان دوشی خنجان سیدالله سیدمحمد 201
     پولیس تاجک دوشی بازګل حکیم خان 202
     اردو جرد ګذرګاه نور تازه خان محمدنبی 203
     کمندو جرد ګذرګاه نور لعل محمد صالح محمد 204
     اردو جرد ګذرګاه نور محمددین محمدرسول 205
     اردو جرد ګذرګاه نور حاجی مقیم محمدعابد 206
     اردو جرد ګذرګاه نور محمداملاس محمدالله 207
     پولیس جرد ګذرګاه نور محمددین سیدرسول 208
     اردو جرد ګذرګاه نور محمدیعقوب بشیراحمد 209
     اردو تره خیل نهرین محمدامین سبزعلی 210
     اردو تره خیل نهرین سورګل میراجان 211
     اردو تره خیل نهرین ضابت مطیع الله 212
     اردو تره خیل نهرین محمدامین امین 213
     اردو تره خیل نهرین ضابت عبدالبشیر 214
     اردو تره خیل نهرین محمدامان نورالله 215
     اردو تره خیل نهرین میرزاخان ګلبدین 216
     اردو تره خیل نهرین حبیب الله عیدوخان 217
     اردو تره خیل نهرین ګل رحمن محمداسحق 218
     اردو تره خیل نهرین محمدامین لعل جان 219
     اردو تره خیل نهرین سید رحمن محمداسامعیل 220
     اردو تره خیل نهرین بنظیرګل عبداملحمد 221
     اردو تره خیل نهرین غالم محمد شمس الرحمن 222
     اردو تره خیل نهرین سلیامن حکیم خان 223
     اردو تره خیل نهرین عبداملنان دستګیر 224
     اردو تره خیل نهرین محمد حکیم حرضت الله 225
     اربکی ده مرده نهرین حسن بیک بشیراحمد 226
     اربکی داال نهرین نظرمحمد محمدصالح 227
     اردو جویکنه نهرین عبداملجید شیرمحمد 228
     اردو نوآباد نهرین حسیب الله عبدالحق 229
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     اربکی اګری نهرین وزیر عبدالحفیظ 230
     اردو اره کش نهرین امیرخان ظریف خان 231
     اردو بادام دره برکه عبدالحی فضل الرحمن 232
     اربکی مسجدسفید برکه محمداسامعیل محمدیعقوب 233
     اردو تیرګران تاله وبرفک محمدیوسف صدرالدین 234
     اردو رسای سنګ تاله وبرفک حاجی رمضان غیب داد 235
     اردو کلوله سنګ تاله وبرفک نظرعلی سخیداد 236
     اربکی قاضی پلخمری سخی محمد فاروق 237
ظله حن 238      اردو نیازالله پلخمری خدای میر 
     اربکی خالزایی پلخمری محمدخان محمدآغا 239
     اردو وزیرآباد پلخمری محمدجان سیدمحمد 240
     اربکی جبار پلخمری دولت خان عجب خان 241
     اردو وزیرآباد پلخمری محمدجان شیرمحمد 242
     اربکی ګوهرګان پلخمری رحمت الله قدرت الله 243
     اردو خواجه الوان پلخمری تاج محمد عبدالرحیم 244
     اربکی جوینو احمدزی پلخمری عبدالرحمن جمعه ګل 245
     اردو خواجه الوان پلخمری محمدنعیم عبدالقیوم 246
     پولیس خروتی پلخمری وزیرخان سیف الرحمن 247
     پولیس چکری پلخمری محمدهاشم محمد آصف 248
     اربکی قاضی پلخمری نعمت الله غنی 249
     اردو حاجی کریم پلخمری نرصالله احسان الله 250
     اردو خواجه الوان پلخمری محمداعظم صدرالدین 251
     اردو خواجه الوان پلخمری محمدابراهیم عبدالرحیم 252
الدین شهاب پلخمری جمعه ګل جنت ګل 253      اردو 
     اردو چشمه شیر پلخمری شامراد محمدابراهیم 254
     اردو حسین خیل پلخمری عبدالواسع مطیع الله 255
     اردو باالدوری پلخمری محب الله ذبیح الله 256
     اردو کهنه مسجد پلخمری محمد رحیم محمدعیسی 257
     پولیس وزیرآباد پلخمری عبداالمیر محمد امین 258
     امنیت ملی ګوهرګان پلخمری غالم دستګیر محمدآصف 259
     اردو ډاګوره پلخمری حاجی محمدمیر امیرمحمد 260

 بلخ
     اجیره اردو باغ پهلوان شلګره بازمحمد خريمحمد 261
     پولیس اسرتکوت شلګره پاینده محمد تاج محمد 262
     پولیس شاه ګدای شلګره محمد حسن محمداسٰمعیل 263
محمدسعید  264      پولیس شاه ګدای شلګره گل محمد 
     اجیره اردو رسمنګ شلګره محمدکریم محمدخان 265
     اجیره اردو باغ پهلوان شلګره محبوب شاه عبداملومن 266
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     اربکی حلقه جر شلګره خایسته میر متین 267
     پولیس غنمی شلګره فتح محمد فضل الرحیم 268
     پولیس غنمی شلګره عبدالله توفان 269
     پولیس غنمی شلګره سفرمحمد محمدانور 270
     پولیس غنمی شلګره محمد محمد یاسین 271
     پولیس قبچاق شلګره محمدحسین ذبیح الله 272
     اربکی ماجرین شولگره محمدسلطان نصیراحمد 273
     اربکی تیمورک چهاربولک رسانداز عزیزلله 274
اردواجیره  تیمورک چهاربولک عبدالله اسد الله 275      
     اجیره اردو تیمورک چهاربولک عبدالشکور عبدالله جان 276
     اجیره اردو تیمورک چهاربولک طاهر فهیم 277
     پولیس بیستپایکال چهاربولک شهزاده محمد انور 278
     اجیره اردو بیستپایکال چهاربولک اغامحمد خواجه محمد 279
     پولیس ارزنکار چهاربولک نورمحمد اخرتمحمد 280
     اربکی هنگاریغ چهاربولک شیرمحمد علم خان 281
     اجیره اردو بیستپایکال چهاربولک اغامحمد خواجه محمد 282
     پولیس ارزنکار چهاربولک نورمحمد اخرتمحمد 283
     اربکی هنگاریغ چهاربولک شیرمحمد علم خان 284
     اجیره اردو  بلخ محمددین نصیراحمد 285
     پولیس وزیر بلخ عبدالل شاه محبوب شاه 286
     پولیس ساالر زی بلخ محمدگل عبدالله 287
     پولیس ساالر زی بلخ محمدعرب محمدرشیف 288
     اجیره اردو غالم جان بلخ محمدیعقوب عبدالصبور 289
     اجیره اردو غالم جان بلخ محمدرحیم نیک محمد 290
     گارد کودگی بلخ محمدعمر محمدرسور 291
     گارد کودگی بلخ بازگل گل زمان 292
     گارد کودگی بلخ محمدرسول اخرتمحمد 293
     گارد کودگی بلخ عبدالغفار تاج محمد 294
     اجیره اردو کته خیل بلخ خایسته گل جان گل 295
     پولیس تروکی بلخ بهادرخان حبیب خان 296
     پولیس بهاءالدین بلخ خدایداد معاذ الله 297
     اجیره اردو غونډان بلخ محمداصف محمد انور 298
     اجیره اردو غونډان بلخ عبدالرزاق صابر 299
     پولیس قالچه بلخ ادم خان محمدظاهر 300
     پولیس والگی بلخ جان گل نورگل 301
     پولیس صافی بلخ الف شیر شیرخان 302
     پولیس اسیاب رشاف چمتال محمدامین نصیراحمد 303
اردواجیره  اسیاب رشاف چمتال شیرمحمد نوید 304      
     اطفایه مرکزچمتال چمتال عبدالباقی ذبیح الله 305
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     اجیره اردو میرقاسم چمتال سیداعظم سیدعظیم 306
     اربکی عرب مزاری چمتال تربشاه ذبیح الله 307
     اجیره اردو ششپیکال چمتال محمد نادر محمد الله 308
     پولیس مرکزچمتال چمتال سلطان محمد شاه محمد 309
     اربکی قره غجله دولت اباد عبدالخالق عبدالنظر 310
     پولیس چهارباغ دولت اباد سید حبیب الله سید محب الله 311
     پولیس زادیان دولت اباد محمدالیاس محمداعظم 312
     اربکی قره غجله دولت اباد تاج الدین گلبدین 313
     اربکی قره غجله دولت اباد خواجه قل محمداسٰمعیل 314
     اجیره اردو تلیگک دولت اباد عزیز الله محمدظریف 315
     اربکی خیراباد دولت اباد حق بیردی نور الله 316
     پولیس اریغ باطر شورتپه عبدالکریم روزی گیلدی 317
     پولیس توقی شورتپه نظام الدین عبدالغنی 318
     پولیس جوی وکیل شورتپه خواجه مراد طاغن 319
     اربکی فرخ اباد چاهی تاج محمد نور الله 320
     اربکی فرخ اباد چاهی خدایقل رشیف الله 321
     اربکی فرخ اباد چاهی عبداملجید سمیع الله 322
     اجیره اردو ادینه مسجد چاهی معلم بیک تاج محمد 323
     اجیره اردو فرخ اباد چاهی عبدالقیوم دین محمد 324
     اربکی یک رویه الربز عوض سخی داد 325
     اربکی یک رویه الربز سخی داد شمس الدین 326
     اربکی یک رویه الربز سخی داد محمدحسین 327
     اجیره اردو چیله خیل الربز امیرالله حفیظ الله 328
     اجیره اردو لغامن الربز خال نظر سیداحمد 329
     اربکی یک رویه الربز عبدالعلی صدرالدین 330
     اربکی ماسعدلی الربز محمدرسول محمدنعیم 331
     اربکی دهسوار دهدادی حفیظ الله خان محمد 332
     دگرمن دهدادی دهدادی عبدالغفار عبدالغفور 333
     دگرمن دهدادی دهدادی حلیم شاه حبیب خان 334
     دگرمن دهدادی دهدادی حلیم شاه صفت الله 335
     اربکی امرق زاری حاجی جالی حاجي نادر 336
حکیممحمد  سخی رحمن 337      اربکی امرق زاری 
     اربکی امرق زاری غالم سخی غالم حرضت 338
     اربکی امرق زاری محمدابراهیم محمداسحق 339
     اربکی امرق زاری محمدحسین صفی الله 340
     اربکی امرق زاری عبدالصمد عبدالرحمن 341
     اربکی امرق زاری شمس الدین مجاهد 342
     اربکی یلبختی زاری نورالدین غوث الدین 343
     اجیره اردو یلبختی زاری عبدالرشید محمدظریف 344
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     اربکی امرق زاری غالم حرضت شفیع الله 345
     اربکی امرق زاری نیک محمد لعل محمد 346
     اربکی جنتاغلی زاری عبداملجید عبدالله 347
     کامندو امرق  یادګار خیرالدین 348
     اجیره اردو بودق زاری نیاز محمد نیک محمد 349
     اربکی سیاګرد نهرشاهی عبدالحمید عبدالجمیل 350
     اربکی سیاګرد نهرشاهی طالب شاه بهرالدین 351
     اجیره اردو جویدید باال کلدار شانقل محمد نظر 352
     اربکی بزاریق کلدار عبدالرسول نور محمد 353
     اربکی کهنه کلدار کلدار الوده محمد جمعه 354
     اربکی کهنه کلدار کلدار قربان محمدصدیق 355
     اربکی کهنه کلدار کلدار محمدصابر محمد قربان 356
     پولیس کهنه کلدار کلدار گیلدی نظر روزمحمد 357
     پولیس کهنه کلدار کلدار گیلدی نظر نورمحمد 358
     اجیره اردو کهنه کلدار کلدار گیلدی نظر چاری 359
     پولیس خواجه کلدار کلدار محمد نظر عبدالخلیل 360
     اجیره اردو خواجه کلدار کلدار دولت عبدالرشید 361
     رسحدی بزاریق کلدار محمدتردی محمدسالم 362
     اجیره اردو خواجه کلدار کلدار عبدالحکیم سیف الله 363
     اجیره اردو خواجه کلدار کلدار عبدالرشید نیک محمد 364
کلدارخواجه  کلدار عبدالرحمن محمد 365      اجیره اردو 
     اجیره اردو خواجه کلدار کلدار یغمور نورالله 366
     اجیره اردو خواجه کلدار کلدار عبد الرشید عبدالله 367
     اربکی خواجه کلدار کلدار محمد ابراهیم سیف الله 368

 بدخشان
     اردو ملنگاب بهارک غالم محمد داد الله 369
شهرپایان  // امام نظر درمحمد 370  //     
     اربکی شهران خاش یعقوب عبد القدوس 371
     // درخان // جمعه جواد 372
     // کجگردن // // نجیب 373
     اردو ده میری تیشکان احمد عبدالرحیم 374
     // // // عبد املعروف محمد فروز 375
     // دودگه // سیف الدین بحر الدین 376
     // ده باال ارگو عبد الباقی اسد الله 377
     اردو ده میری تیشکان عبد املعروف محمد فروز 378
     // // // حاجی احمد عبدالرحیم 379
     اربکی بازار تیشکان // امان الله ذبیح الله 380
     امنیت کنگور چی کشم خال محمد عال محمد 381
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     اربکی زرد خاک // صاحب گل روح الله 382
     // کیب جرم محمد عظم ادریس 383
     // // // عبد الودود صودر 384
     // // // میرزا محمد محمد ذاکر 385
     // // // نور محمد نثار 386
     // // // عبد القاهر قاری الله 387
     // // // محمد حسین عبد املجید 388
     // // // رحمت الله صادیق 389
     اربکی خوروک تگاب کشم مبارک شاه سید شاه 390
     // // // جمعه بای محمد الله 391
     امنیت ملی دوآبی // عبد الجمیل قاری میر ویس 392
     اربکی کفرت خانه // فدا محمد آغا محمد 393
     قمندان اربکیها کرستی // عبد الباقی نادر 394
     اربکی // // عبد الغنی زمان الدین 395
     // // // نعمت الله عبد املومین 396
     // // // کوچی بای حفیظ الله 397
     // // // امان الدین عصام الدین 398
     امنیت ملی دوآبی // عبد الجمیل مختار احمد 399
      آب خوره بهارک محمد رشیف شمس الله 400
     اربکی یامچیان درایم قوت ذبیح الله 401
     اردو // // نوربای نجیب الله 402
     مدیر مخابرات // // محمد رشیف قدرت الله 403
     اربکی // // ذید الله نقیب الله 404
     اردو // // ذید الله موسی 405
     // ده باال یفتل باال علی محمد عتیق الله 406
     // خمبیل // امر الدین جامل الدین 407
     // ارت // محمد عیسی محمد انور 408
     // سمدره ارغنجخواه سکندر محمد نصیر 409
     // // // عبدالستار عیدی 410
     // // // شمس محمد محمد یعقوب 411
     // // // عبدالرحامن سعادت الله 412
     // // // عبد الخالق عبد القادر 413
     // تگابک // محمد طاهر میر الله 414
     // خمبیو // ملک محمد عبد الخالق 415
     // // // عبدالخلیل عبد النارص 416
     // بانیو // محمد آغا محمد 417
     // تگابک // عبدالحلیم شمس الدین 418
     // کوالن // محمد ارسائیل محمد اسامعیل 419
     // هوران شهر // امام محمد قربان محمد 420
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     // تگابک // متام حمید الله 421
     // غال دره // محمد ضیاء امان الدین 422
     // // // عبد الحمید رحمت الله 423
اللهعصمت  نقیب الله 424  // // //     
   ایم چهل ۱  اردو خم حافظ یفتل باال جامل الدین امان الدین 425

 سمنګان
     پولیس روی دوآب پای تنگی غالم هاشم محمد 426
     اردو دره صوف زیدوری دلجم بای خالد 427
     اربکی = مسعودی منگلی بای عبیدالله 428
     = = باغک عظیم بای رمضان 429
     اردو = مسعود عبدالستار جوره 430
     = = = نعمت الله رحمت الله 431
     = = حسن خیل غال سخی عیدمحمد 432
     پلیس = مسعود نوردین سیدمحمد 433
     = روی دوآب پای تنگی محمد داود صبغت الله 434
     اربکی = = محمد داود عبدالباسط 435
     = = لبابی سلطان عزیز شمس الدین 436
الدینفضل  437      پلیس = باغک عبدالکریم 
     نظم عامه = مسعود محمد الله خال نظر 438
     اردو مرکز رباطک عبدالرازق جیالن 439
     پلیس = = حیات الله سمیع الله 440
     اردو روی دوآب پای تنگی محمد میرزا محمد جمشید 441
     پلیس = آب خورک تاج محمد خال محمد 442
محمدجان  بال ل الدین 443      اربکی مرکز رباطک 
     پلیس روی دوآب یخنی قول عصمت الله فضل الدین 444
     اربکی مرکز مینگ قوتن سید احمد خان محمد 445
     اردو حرضت سلطان اوملی خیرمحمد شیرمحمد 446
     نظم عامه دره صوف باال رسخ شهر محمدحسن عبدالحسین 447
     کوماندو = شیخه عبداالحد محمد رضا 448
     اربکی دره صوف باغک مینگبای محمد داود 449
     امنیت = تاقچی مالمحمد صالح سنگی محمد 450

 کندز
     گارد قرلق دشت ارچی مناز ذبیح الله 451
     پولیس قرلق دشت ارچی حاجی رجب علی محمد نعیم 452
     اردو قرلق دشت ارچی علی خان محمد عثامن 453
     پولیس قرلق دشت ارچی جمشید محمد اعظم 454
     اردو قرلق دشت ارچی محمد نبی محمد ولی 455
     اردو قرلق دشت ارچی عاشور محمد عبدالحمید 456
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     اربکی شینواری دشت ارچی سنگین شفیق الله 457
     اربکی حاجی رسفراز دشت ارچی بهاو الدین حبیب الله 458
     اردو شیخ آباد دشت ارچی حرضت گالب عبدالغفار 459
     پولیس تاجکقشالق دشت ارچی عبد الرحیم خال محمد 460
     پولیس وکیل سید اکرب دشت ارچی محمد اکرب محمد ابراهیم 461
     اردو شینواری دشت ارچی اصلت خان داود 462
     اردو قرلق دشت ارچی خال بای محکم تاش 463
     پولیس قرلق دشت ارچی عبدالرزاق عبد الله 464
     اردو نوبت قره دشت ارچی نور محمد امیر شاه 465
     اربکی تاجکقشالق دشت ارچی محمد ظاهر جاوید 466
     پولیس قرلق دشت ارچی جمعه خان نقیب الله 467
     مامور زراعت رسفراز دشت ارچی حاجی عبدلغفور حاجی بسم الله 468
     پولیس قرلق دشت ارچی احمد خان خال الدین 469
     اردو قرلق دشت ارچی مناز بای نور آعا 470
     اربکی قرلق دشت ارچی یلداش بازار بای 471
     اردو قره غوشی دشت ارچی گلمراد محمد نعیم 472
     پولیس قرلق دشت ارچی ایالق بای محمد مقیم 473
     اربکی مسکین آباد دشت ارچی نور محمد عبد الله 474
     اربکی آب شور دشت ارچی جوره بای محمد گل 475
     اربکی شیخ آباد دشت ارچی ذکر علی محمد کریم 476
     معاون میر آب قرلق دشت ارچی جالل الدین نظر محمد 477
     اربکی قرلق دشت ارچی محمد یعقوب حاجی حفیظ الله 478
     پولیس مدرسه علی آباد میرزا مراد فضل الدین 479
     پولیس چیب علی آباد حاجی محبوب معراج الدین 480
خدایدادارباب  فهیم الله 481      اردو عرضبیگی علی آباد 
     پولیس امان الله علی آباد چاری بای حفیظ الله 482
     اربکی قاسم علی علی آباد جمعه خان احمد خان 483
     پولیس صوفی سید شاه علی آباد خواجه امقل فهیم الله 484
     اردو جال حسین علی آباد خان محمد جمعه الدین 485
     اردو جال حسین علی آباد دین محمد فخر الدین 486
     پولیس جال حسین علی آباد اسد الله عبد الرسول 487
     قمندان پولیس جال حسین علی آباد محمد نظر حاجی ابراهیم 488
     اردو جال حسین علی آباد محمد امان عبد الرسول 489
     اردو جال حسین علی آباد سید عطا سید میر 490
     اردو میر شیخ علی آباد عبدالغفار قاری نجیب 491
     اربکی محیب الله علی آباد عبد الله محمد عوض 492
     اردو جال حسین علی آباد محمد نظیر مجتبی 493
     اربکی قاسم علی علی آباد عبد الغفار عبد الفتاح 494
     پولیس قاسم علی علی آباد عبدالقادر عبدالقیوم 495
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     پولیس قاسم علی علی آباد مال رحیم داد محمد رحیم 496
     اربکی لقی علیا علی آباد ترسم بای اسامعیل 497
     پولیس چله مزار کنم مرکز پاچا میر سید آغا 498
     امنیت شهر کندز کنم مرکز غالم مصطفی شاپور 499
     پولیس کیله چی کنم مرکز محمد اسامعیل حبیب الله 500
     اربکی سه درک کنم مرکز حاجی احمد خان میر ویس 501
     اردو باغ میری کنم مرکز محمد خلیل ذکر الله 502
     اردو آلچین کنم مرکز عبدالجلیل سخی داد 503
     اردو لودین کنم مرکز اصجال میر علم 504
     اردو لرخابی ګل تپه محمد نادر ضیاءالدین 505
     پولیس دمشاخ آلچین ګل تپه سید عبدالباقی سید عبدالقهار 506
اللهرحمت  507      اردو زر خرید ګل تپه فیروز 
     اردو ارباب قربان نظر ګل تپه عبدل عین الله 508
     پولیس ارباب قربان نظر ګل تپه جمعه خان محمد حسین 509
     اربکی بایکه امام صاحب خال میرزا امرین محمد 510
     اربکی تاشگذر امام صاحب عبداملنان نائب خان 511
     اربکی قلم گذر امام صاحب گل عامل مطیع االله 512
     اردو گجر امام صاحب بازار مشعل 513
     اربکی کولیاقه امام صاحب محمد توردی عبدالبشیر 514
     اردو قلم گذر امام صاحب ارسال جمعه خان 515
     اردو فیض اباد امام صاحب شاه جها ن محمد حکیم 516
     پولیس حقه کول امام صاحب حمید الله اسد الله 517
     یاغی حلقه کول امام صاحب محمد شفع اکرام الدین 518
     اربکی آق بای امام صاحب محمد صدیق سخی مراد 519
     گارد رشکت کنجک امام صاحب عبدالسالم جامل الدین 520
     اردو ورته بز امام صاحب محمد صدیق محمد نارص 521
     اردو کلباد امام صاحب سبحان قل نورمحمد 522
کریممحمد  523      اردو آفتاب لق امام صاحب محمد عظیم 
     اردو آفتاب لق امام صاحب محمد قاسم محمدنارص 524
     اردو چغر امام صاحب عبدالنظر صالح محمد 525
اسامعیل  امام صاحب عبدالباقی محمد حسن 526

 اردو قشالق
 

   

     پولیس هیچکلی امام صاحب محمد صابر محمد نادر 527
حبیبگل  سید محمد 528      اردو یکه توت امام صاحب 
     ارد و آق مسجد امام صاحب رحم الدین عثامن 529
     اردو کلباد امام صاحب شاه محمد اخرت محمد 530
     پولیس خاتون قلعه امام صاحب سید علی شیر محمد 531
     پولیس یکه توت امام صاحب گل نور بازمحمد 532
     اردو هیچکلی امام صاحب امام محمد غالم نبی 533
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     اردو هیچکلی امام صاحب حاجی حمید الله محمد حسین 534
     گارد قنچغه امام صاحب حاجی غالم محمد عیسی 535
     اردو بقال قشالق امام صاحب امان قل عبدالبصیر 536
     اردو بایکه امام صاحب محمدرجب محمد مسی 537
     پولیس کولیاقه امام صاحب محمد مراد عبدالحی 538
     پولیس کامه شاخ امام صاحب حاجی عبداولی امین الله 539
     اردو نغمه بازار امام صاحب موالن بیردی بازار قل 540
     اربکی نغمه بازار امام صاحب مخی گل محمد 541
     اردو چغر امام صاحب اکرب عبدالسالم 542
     اردو نغمه بازار امام صاحب رحمن بیردی عبدالطیف 543
     اردو سنگچه امام صاحب رسور بای محمد جاوید 544
     اردو تاشگذر امام صاحب خیدر نسیم 545
     اردو کلباد امام صاحب سید مراد محمد صالح 546
     اردو چچکه غرو امام صاحب صفر محمد محمد نارص 547
     اردو بقال قشالق امام صاحب غالم سخی نرصت الله 548
ابادفیض  امام صاحب غالم نبی عبدالستار 549      پولیس 
     اردو حلقه کول امام صاحب محمد حسن محمد نبی 550
     اردو ایشان توپ امام صاحب مگلی بای امان الله 551
     اردو تاشگذر امام صاحب سیاه بای برزی 552
     اردو غرو امام صاحب نیک محمد علی رضا 553
     اردو ایسکی امام صاحب عبدالکریم عبداالقهار 554
     اربکی دور روباط چهاردره عصمت الله نعمت الله 555
     اردو دور روباط چهاردره انزر ګل کریم ګل 556
     اردو دور روباط چهاردره منګیالی محد عظیم 557
     پولیس قره خانی چهاردره غوث الدین شاه مراد 558
     اردو غرو قشالق چهاردره الله محمد علی محمد 559
     اردو غرو قشالق چهاردره الله محمد رحیم الله 560
     پولیس جمعه بازار چهاردره محد قلی عبدالکریم 561
     اردو غرو قشالق چهاردره غالم نبی گل با لدین 562
     اردو ایشانتوپ خان آباد همیشه گل عظیم گل 563
     پولیس شیر خان اباد خان آباد محمد رشیف عطاو الرحمن 564
     اربکی مجانی خان آباد محمد تیمور محراب الدین 565
     پولیس جنت باغ خان آباد یاسین محمد نذیر 566
     امنیت چهار یکاری خان آباد رسور شفیع الله 567
     پولیس جنت باغ خان آباد محمد حسن نوید 568
     گارد چهار یکاری خان آباد محمد کریم شفیق الله 569
     کاندید وکالت کابل قشالق خان آباد عبدالحق ضیاوالحق 570
     همکار اربکیان مجانی خان آباد محمد نادر ریس ایوب 571
     اردو شامت خیل خان آباد شیر احمد گل محمد 572
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     اربکی شیر خان اباد خان آباد عمر خان محمد نسیم 573
     امنیت بوین خان آباد محمد حرضت محمد نادر 574
     اردو ایشانتوپ خان آباد دولت خان عال خان 575
     اردو ایشانتوپ خان آباد عجب خان جاوید 576
     پولیس چار توت خان آباد غالم محمد امیر محمد 577
     پولیس ایشانتوپ خان آباد غالم محمد عال محمد 578
     پولیس مراد قشالق خان آباد نور محمد زرگی 579
     اربکی جنت باغ خان آباد محراب شاه محمد عبید 580
     اردو چوغه میل خان آباد جنت گل محمد نبی 581
     پولیس چار توت خان آباد مال پیوند شاه ولی 582
     پولیس چار توت خان آباد قاضی اسالم حبیب الله 583
     پولیس اورته بوز قلعه ذال روزی رحمت الله 584
     اردو چهار ګل قلعه ذال قربان بسم الله 585
     اردو حلقه کول قلعه ذال محمد عسی حمید الله 586
     اردو تر بوز ګذر قلعه ذال عبدالظاهر عبدالکریم 587
     اردو باغیچه قلعه ذال عبدالرحمن عابد نظر 588
     اردو ظلم آباد قلعه ذال امیر الله نظام الدین 589
     اردو جنګ ارق قلعه ذال عبدالرحیم شکر الله 590
     ار بکی قلعه قلعه ذال محمد اکرب سید اکرب 591
     اردو صالح اباد قلعه ذال بسم الله غالم محی الدین 592
     اردو صافی کوت قلعه ذال عبدالواحد جان محمد 593
     اربکی چوقور قشالق قلعه ذال محمد طاهر محمدظاهر 594
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